กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ

(MS-HCARE)

ประจาเดือน มกราคม 2559
ผลตอบแทนของกองทุน * (%)
่ กองทุน/
ชือ
เกณฑ์มาตรฐาน

ข้อมูลเกีย
่ วก ับกองทุน
กองทุนรวมหน่วยลงทุนทีเ่ น ้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ทีม
่ น
ี โยบายการ
ลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) โดยมีการ
แบ่งชนิดหน่วยลงทุนเป็ น 2 ชนิด ได ้แก่ 1) ชนิดสะสมมูลค่า และ 2)
ชนิดจ่ายเงินปั นผล

ประเภทกองทุน

3 เดือน

6 เดือน

1 ปี

3 ปี

ตงแต่
ั้
ตน
้ ปี

ตงแต่
ั้
จ ัดตงั้

MS-HCARE-A

-7.80

-14.13

-1.96

N/A

-9.88

11.18

MS-HCARE-D

-7.80

-14.14

-2.02

N/A

-9.88

11.08

เกณฑ์มาตรฐาน**

-6.67

-13.13

4.83

N/A

-8.52

16.76

หมายเหตุ

* ข ้อมูล ณ วันที่ 29/01/2559

** MSCI World Health Care Index เป็ นดัชนีทจ
ี่ ัดทาโดย Morgan Stanley Capital International Inc. ปรับด ้วยอัตรา
แลกเปลีย
่ นและแสดงข ้อมูลดังกล่าวเป็ นสกุลบาท

AIMC Category Performance Report

Health Care

อายุโครงการ

ไม่กาหนด

ว ันทีจ
่ ดทะเบียน

18 สิงหาคม 2557

มูลค่าโครงการ

1,600 ล ้านบาท

กราฟแสดงผลการดาเนินงานย้อนหล ัง ***

นโยบายการลงทุน

กองทุนเน ้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง
กองทุนเดียว คือ Manulife Global Fund-Healthcare Fund (Share
Class AA) โดยเฉลีย
่ ในรอบปี บญ
ั ชีไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 80 ของ
ิ สุทธิของกองทุน
มูลค่าทรัพย์สน

ชนิดสะสมมูลค่า (MS-HCARE-A)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ทีม
่ า : Morningstar เอกสารการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได ้จัดทาขึน
้ ตามมาตรฐานการวัดผลการ
ดาเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

MS-HCARE-A
MSCI World Healthcare Index

ชนิดสะสมมูลค่า (MS-HCARE-A): ไม่จา่ ยปั นผล
ชนิดจ่ายเงินปั นผล (MS-HCARE-D): จ่าย

่ ง
ความเสีย

Sector, Exchange Rate, Market, Country&Politcal,
Liquidity, Credit and Derivative Risks

่ งกองทุน
ระด ับความเสีย

่ งสูง
ระดับ 7 : เสีย

ผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากกองทุน (ทงั้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน)
ิ ทัง้ หมดหักด ้วยมูลค่าหนีส
ิ ทัง้ หมด เว ้นแต่คา่ ธรรมเนียมการจัดการ ผู ้ดูแลผลประโยชน์
(% ของมูลค่าทรัพย์สน
้ น
และนายทะเบียนหน่วยลงทุน )
ค่าธรรมเนียมการจ ัดการ

ไม่เกิน 1.75% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมผูด
้ แ
ู ลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.06% ต่อปี (ปั จจุบน
ั เก็บ 0.0550%)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ไม่เกิน 0.10% ต่อปี (ปั จจุบน
ั เก็บ 0.07%)

ค่าใช้จา
่ ยส่งเสริมการขาย

ตามทีจ
่ า่ ยจริงแต่ไม่เกิน 1% ของ NAV

ชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-HCARE-D)

MS-HCARE-D
MSCI World Healthcare Index

ค่าธรรมเนียมทีเ่ รียกเก็บจากผูถ
้ อ
ื หน่วยลงทุน (ทงั้ 2 ชนิดหน่วยลงทุน) (*)
(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน )
ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่เกิน 1.50%

้ คืน
ค่าธรรมเนียมการร ับซือ

ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการส ับเปลีย
่ น

ไม่ม ี

(*) ปัจจุบ ันได้ร ับการยกเว้น

้ คืน และส ับเปลีย
การเสนอขาย ร ับซือ
่ นหน่วยลงทุน
ิ สุทธิของกองทุน (บาท)
มูลค่าทรัพย์สน

มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)

การเสนอขาย:

้ ขายก่อนเวลา 10.00 น.
ทุกวันทาการซือ

29/01/2559

้ คืน/ส ับเปลีย
การร ับซือ
่ นหน่วยลงทุน:

้ ขายก่อนเวลา 10.00 น.
ทุกวันทาการซือ

MS-HCARE-A

120,170,171.18

11.1177

MS-HCARE-D

56,701,551.15

9.3278

หมายเหตุ

*** ข ้อมูล ณ วันที่ 29/01/2559

ข้อมูลกองทุนหล ัก MGF - Healthcare Fund (Share Class AA)
ว ัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน

กองทุนมุง่ หวังทีจ
่ ะกระจายการลงทุน โดยพอร์ตการลงทุนจะประกอบด ้วยการลงทุนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับหุ ้นและหุ ้นของบริษัทในกลุม
่ Health Care และอุตสาหกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้องทั่วโลกซึง่ จดทะเบียนใน
ิ ส่วนทีเ่ หลือของกองทุนอาจลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ กองทุนอาจลงทุนในบริษัททีม
่ รี ายได ้อย่างมีนัยสาคัญจากบริษัททีผ
่ ลิตและให ้บริการด ้านการแพทย์และเภสัชกรรม โดยทรัพย์สน
พันธบัตร เงินฝาก และการลงทุนประเภทอืน
่ ๆ

อายุโครงการ

ไม่กาหนด

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จา
่ ย
ิ สุทธิ)
เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สน
ค่าธรรมเนียมการจ ัดการ

ไม่เกิน 1.75% ของ NAV*

ิ ของกองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ทัง้ นี้ การคืนค่าธรรมเนียมดังกล่าว
* หมายเหตุ : กองทุนหลักจะคืน rebate ให ้แก่กองทุนเปิ ด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ในอัตรา 1.32% ต่อปี ของมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนหลัก โดยเก็บเข ้าเป็ นทรัพย์สน
อาจปรับเปลีย
่ นได ้ตามการเปลีย
่ นแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนหลัก (ถ ้ามี)

ค่าธรรมเนียมผลการดาเนินงาน

ไม่ม ี

เรียกเก็บจากผู ้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

้ หน่วยลงทุน (ปั จจุบน
ไม่เกิน 5% ของราคาซือ
ั ยกเว ้น)

้ คืน
ค่าธรรมเนียมการรับซือ

ไม่ม ี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลีย
่ นหน่วยลงทุน

้ คืนหน่วยลงทุน
ไม่เกิน 1% ของราคารับซือ

หมายเหตุ:

ข ้อมูลเพิม
่ เติม ดูรายละเอียดของกองทุนหลักที่ www.manulife.com.hk

ประว ัติการจ่ายเงินปันผล (เฉพาะหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล MS-HCARE-D)
ว ันปิ ดสมุดทะเบียน
(XD)

อ ัตราเงินปันผล
บาท/หน่วย

1

15 ม.ค. 58

0.70

2

17 เม.ย. 58

0.35

3

15 ก.ค. 58

0.70

4

15 ธ.ค. 58

0.15

ครงที
ั้ ่

รวม

1.90

บริษ ัท แมนูไลฟ์ ประก ันชีวต
ิ (ประเทศไทย) จาก ัด (มหาชน) 364/30 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 246-7666
www.manulife.co.th
่ ง ผู ้ลงทุนควรศึกษาข ้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสีย
่ ง ตลอดจนผลการดาเนินงานของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน
การลงทุนมีความเสีย
ผลการดาเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได ้เป็ นสิง่ ยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคต
่ งจากอัตราแลกเปลีย
การลงทุนในกองทุนรวมทีล
่ งทุนในต่างประเทศมีความเสีย
่ น ซึง่ อาจทาให ้ได ้รับเงินคืนสูงกว่าหรือตา่ กว่าเงินลงทุนเริม
่ แรกได ้

